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Thanh Miện, ngày    tháng   năm 2022 

 

Kính gửi:  

   - Đài phát thanh huyện Thanh Miện;  

   - UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Miện; 

   - UBND xã Phạm Trấn huyện Gia Lộc. 

 Căn cứ nghị định 14/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26/02/2014 của Chính phủ 

V/v quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện; 

 Căn cứ vào công văn số 1724/UBND-CA ngày 16/6/2022 của UBND huyện 

Thanh Miện v/v tăng cường biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với 

hệ thống dây dẫn, thiết bị điện tại các cột điện sát khu dân cư; 

Hiện nay đã bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của 

người dân để làm mát, làm lạnh và phục vụ việc sản xuất, kinh doanh, đặc biệt với 

các thiết bị công suất lớn, tiêu thụ điện cao như quạt máy, điều hòa…. Dẫn đến quá 

tải hệ thống điện gây cháy, nổ. 

Để tăng cường công tác PCCC và CNCH, nhằm chủ động phòng ngừa, hạn 

chế cháy nổ xảy ra, Điện lực Thanh Miện đề nghị Đài phát thanh huyện Thanh 

Miện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền rộng rãi các nội dung sau: 

1. Không lợp mái vẩy, mái tôn đi bên dưới, bao quanh cột điện, tì vào dây 

điện; Đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu từ lưới điện hạ áp ( cột điện, dây dẫn 

diện hạ áp) đến công trình là 0,3 m để không gây chạm chập, cháy nổ. Đối với dây 

sau công tơ không đi dây dẫn điện trên mái tôn, tránh quá trình cọ xát làm đứt 

dây, rò điện. Các gia đình nên chủ động luồn dây điện trong những ống luồn 

chuyên dụng có khả năng chống cháy cao.  

2. Khi lắp đặt hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ và bảo vệ điện cần phải tính 

toán, thiết kế theo đúng quy định về an toàn điện và PCCC, không được dùng 

nhiều dụng cụ tiêu thụ điện vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn và không dùng 

dây dẫn có tiết diện nhỏ cho các thiết bị điện có công suất lớn để tránh trường hợp 
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quá tải gây cháy, nổ xảy ra. Điện lực Thanh Miện khuyến cáo khách hàng nên sử 

dụng loại cáp đồng 2 ruột bọc cách điện Cu/XLPE/PVC 2x6 mm2 từ sau công tơ 

điện về hệ thống tủ điện tại nhà.  

3. Phải lắp đặt các thiết bị bảo vệ như cầu dao, aptomat tự động ngắt điện 

khi xảy ra sự cố quá tải, chập cháy cho đường dây điện trong nhà và từng thiết bị 

điện, đặc biệt là các thiết bị điện có công suất lớn. Không sử dụng đồng thời nhiều 

thiết bị tiêu thụ điện trong một ổ cắm. 

4.  Không để các vật dụng, chất dễ cháy gần hệ thống điện. Trước khi ra 

khỏi nhà, đặc biệt trong mùa nắng nóng phải tắt tất cả các thiết bị tiêu thụ, đồ dùng 

điện hay trước khi đi ngủ kiểm tra lại các thiết bị, đồ dùng như đèn, quạt,… tắt các 

thiết bị điện không cần thiết. 

5.  Khi xảy ra cháy, bình tĩnh xử lý, hô hoán, báo động cho mọi người biết 

để thoát nạn an toàn; báo ngay cho Điện lực Thanh Miện theo số điện thoại 

02203.739.269 và cho cảnh sát PCCC và CNCH theo số máy 114 hoặc chính 

quyền, Công an xã, thị trấn nơi gần nhất. Tuyệt đối không dùng nước dập lửa khi 

chưa cắt điện nếu xảy ra cháy do điện vì rất dễ bị giật điện.  

 Điện lực Thanh Miện đề nghị Đài phát thanh huyện Thanh Miện, UBND các 

xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền tốt các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện TM ( để b/c);  

- BGĐ; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

-      Lưu: VT, ATCT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Toản 
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